BRIEFING WEVOSPROEVENDAG te Barges DOORNIK

Ø Zoals voorheen, vragen we om op voorhand een aanwezigheidslijst van instructeurs en
deelnemers (zie bijgevoegd xls document) op te sturen. Dit biedt ons wel het voordeel dat we
de organisatie de dag zelf kunnen vergemakkelijken. Ook te downloaden op de website
WEVOS.be.
Ø Door op de aanwezigheidslijst tevens melding te maken van welke proeven of doopduiken de
kandidaten willen afleggen. Er is de mogelijkheid om verscheidene proeven, in functie van
voorkeur, te noteren. Let wel, er wordt slechts een proef per kandidaat afgenomen. Deze lijst
dient per e-mail teruggestuurd te worden uiterlijk drie dagen voor de proevendag .
Ø Programma:
Ø Poort open + Inschrijving: 13u00 tot 13u30 (hierna worden geen inschrijvingen meer
aanvaard)
Ø Briefing : 14u15
Ø Duik : 14u45 . 15u45
Ø Debriefing en drink : 16u30

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Bijzondere info:
Bij het inschrijven moet de clubverantwoordelijk een afdruk van zijn clublijst overhandigen, en
de CMAS-kaartjes van alle deelnemers, brevettenkaarten van de duikers die een proef willen
afleggen en 4€ per persoon te betalen; duikers of instructeurs zonder geldig
CMAS-kaartje mogen niet duiken en kandidaten zonder proevenkaart mogen geen proeven
afleggen.
Iedere deelnemende club dient een reservefles met ontspanner en een zuurstoffles mee te
brengen
Kandidaten die een proef wensen af te leggen waarbij een zuurstoffles nodig is, dienen er zelf
een te voorzien en bij CPR oefening eventueel een “reanimatiepop”. De zuurstofflessen op de
duikplaatsen dienen als veiligheid bij reële noodsituaties.
Het spreekt voor zich dat iedere duiker medisch in orde moet zijn.
Er worden geen oppervlakteproeven afgenomen.

Wij hopen terug op uw aanwezigheid en vragen u beleefd deze proefafname te promoten onder de
leden van uw vereniging. Gelieve tevens uw collega-instructeurs van uw club te overtuigen dat hun
aanwezigheid noodzakelijk is opdat deze proevendag succesvol zou zijn.
Indien er nog vragen mochten zijn, kan je ons best bereiken op het nummer 0476/34.00.64 (Sven) of
0473/245302 ( franklin) of eventueel een bezoekje te brengen op www.wevos.be
Namens de Cel Duikonderricht WEVOS
Franklin, Kurt, Sven,Frank, Morgane en Steve

